Magnífic Ajuntament de Borriana

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/27

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 18 / de juliol / 2019 a les 8:15
2ª convocatòria: 18 / de juliol / 2019 a les 9:15

Lloc

Sala de comissions
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de
Govern Local el dia 11 de juliol de 2019.
2. Aprovar, si escau, l'expedient i plecs per a la contractació del subministrament
i muntatge de mobiliari urbà als parcs de Santa Berta, les Eres i Plaça de les
Caravel·les de Borriana, cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament
Regional al marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020
(exp. 5884/2019).
3. Classificar i requerir, si escau, documentació en contractació del servei de
telefonia mòbil i transmissió de dades mòbils de l'Ajuntament de Borriana
(exp. 3640/2019).
4. Requerir, si escau, documentació en contractació del servei de redacció dels
projectes, documents tècnics i direcció facultativa per a la construcció i
posada en funcionament de nou centre d'ensenyança que ha de substituir
l'actual IES Jaume I de Borriana, finançat per la Generalitat Valenciana a
càrrec del programa Edificant (exp. 3343/2019).
5. Aprovar, si escau, el projecte d'obres «d’adequació de poliesportiu antic la
Bosca: restauració parquet, proteccions, pintura exterior i interior i col·locació
de seients» (exp. 6798/2019).
6. Desestimar, si escau, sol·licitud de revisió de cànon urbanístic fixat per la
Comissió Territorial d'Urbanisme (exp. 9462/2016).
7. Ordenar, si escau, l'execució de treballs de poda en immoble a l'avinguda de
Jaime Chicharro 134 (exp. 11720/2018).
8. Deixar sense efecte, si escau, acord d'ordenar execució subsidiària i declarar
restablides les condicions seguretat i salubritat de l'immoble al c/ de la
Gomera 8 (exp. 2090/2019).
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9. Deixar sense efecte, si escau, acord d'ordenar execució subsidiària i declarar
restablides les condicions seguretat i salubritat de l'immoble a l'avinguda
Cañada Blanch (exp. 2927/2019).
10.Deixar sense efecte, si escau, acord d'ordenar execució subsidiària i declarar
restablides les condicions seguretat i salubritat de l'immoble al c/ d'Europa 10
(exp. 4606/2019).
11.Concedir, si escau, llicència de parcel·lació per a segregar parcel·la 7.2E del
sector Novenes de Calatrava a l’avinguda de Londres cantó c/ de Viena (exp.
6768/2019).
12.Denegar, si escau, llicència sol·licitada de divisió d'immoble a l'avinguda de la
Meditarrània 49 (exp. 6667/2019).
13.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a rasa al c/ de Sant
Domènec Savio 4 (exp. 4507/2019).
14.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament al polígon 24
parcel·la 220 camí de Santa Pau (exp. 4643/2019).
15.Concedir, si escau, llicència d'obres sol·licitada per a tancament al c/ de
Migjorn 3 (exp. 4538/2019).
B) Activitat de control
16.Donar compte de la sentència núm. 465/2019 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Castelló, la qual desestima el recurs contenciós
administratiu interposat front aprovació quota liquidació definitiva del Projecte
de Reparcel·lació U.E. A-28 (exp. 5860/2018).
C) Precs i preguntes
---

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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